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ATA DE REUNIÃO ordinária do colegiado em 25/04/2022

 

Aos 25 (vinte e cinco) dias do mês de Abril de 2022 as 13he 30 min reuniram-se para reunião do colegiado
do PPGPGP os professores (as) Hilda Alberton de Carvalho, Coordenadora do Programa, Ana Paula
Myszczuk, Vice Coordenadora do Programa, Simone Polli, Isaura Alberton de Lima, Ivan Carlos Vicentin,
Inacio Andruski, Rogerio Allon Duenhas, Maria Lucia Figueiredo Gomes de Meza, Vanessa Ishikawa Rasoto
e Anderson Catapan. Representantes discentes, Monique da Costa Martins (Representante Discente -
Mestrado - Titular) Víctor Hugo Pereira (Representante Discente - Doutorado - Titular). Docentes Ausentes e
com justificativas: Antonio Gonçalves de Oliveira, Christian Luiz da Silva.

Comunicados: A Coordenadora do programa, professora Hilda nos comunicados informou, que o coleta
Capes foi adiada para o início de maio. Pediu para todos os professores que tiverem alguma produção não
lançada no lattes, que façam o lançamento principalmente de produção técnica, científica e participação em
eventos. A professora Ana Paula falou sobre as negociações para a realização da turma do Doutorado com o
Ministério da Saúde.

Pauta:

1. Homologação do resultado do processo de seleção para dupla diplomação com o IPB.

O professor Rogério apresentou a lista dos alunos aprovados para participar da Dupla Diplomação com o
IPB. O acordo prevê 04 alunos por ano mas neste ano esporadicamente foram abertas 06 vagas o que
permitiu a seleção de todos os alunos que se inscreveram no edital. A Lista foi aprovada por unanimidade.

1. Plano para utilização do Proapinho.

A professora Hilda apresentou a planilha com a proposta de aplicação de recursos do Proapinho. Sendo
previsto os valores nas seguintes Rubricas:

339018 339030 339039 339093 Total

1.365,00  17.000,00 3.000,00 21.365,00

Mediante justificativa é possível, se necessário alterar as rubricas de aplicação dos recursos. A proposta foi
aprovada por unanimidade.

1. Permanência do professor Anderson Catapan no PGP

Foi proposto a criação de uma comissão para analisar a legalidade da permanência do professor Catapan no
programa, uma vez que mesmo pediu exoneração da UTFPR.



1. Reforma Sala com Recurso do MS

A professora Ana Paula apresentou a possibilidade de fazer parceria com o DAGEE e o PPGTE para o PGP
ter sala para realizar a reforma. Pois a dificuldade do PGP é ter espaço físico. O colegiado considerou
importante buscar as parceiras para conseguir espaço físico, mas que antes de fechar parceria que se buscasse
com a direção do Campus a possibilidade de destinação de espaço para o PGP.

1. Análise da solicitação do pós Doc da Prof. Sandra Negri

A professora Simone apresentou parecer favorável a solicitação de pós-doutorado para professora Sandra
Negri a ser orientada pela professora Ana Paula Myszczuk. O colegiado aprovou por unanimidade.

Foi aberta a palavra para os comunicados dos membros do colegiado e  nada mais havendo foi encerrada a
reunião e lavrada a presente ata.
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